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wordt tevens de BedrijfsBeurs georgani-

seerd. Hier kan elke ondernemer uit de 

gemeente zich profileren. Bezoekers krij-

gen zo een goed beeld van wat de directe 

regio hen te bieden heeft. Ondernemers 

krijgen op deze manier een goed beeld 

van het mogelijk arbeidskapitaal waar zij 

uit kunnen putten voor de invulling van 

vacatures. Op de BedrijfsBeurs staat het 

‘beleven’ van het Wijkse ondernemer-

schap centraal. Het event moet hierdoor 

voor zowel bezoeker als ondernemer een 

ervaring worden.

WIJKSE ONDERNEMERSPRIJS
In 2015 werd voor de eerste keer de Wijkse 

OndernemersPrijs in het leven geroepen. 

Het doel van de Wijkse Ondernemers Prijs 

is tweejaarlijks de Wijkse Onderneming 

van het jaar en de Wijkse Zelfstandige van 

het jaar te kiezen om hen zo te belonen 

voor hun ondernemerschap. In 2015 won-

nen Aegir Marine uit Wijk bij Duurstede en 

Het Oude  Raedthuys uit Cothen. 

Wie krijgen op 9 februari 2017 de felbe-

geerde titel ‘Wijkse Onderneming van 

het Jaar’ en de ‘Wijkse Zelfstandige van 

het Jaar’? Dat bepaalt u! Doet u mee? 

PLANNING WIJKSE 
ONDERNEMERSPRIJS:
September/oktober: 

meld jouw favoriete kandidaat online aan 

November: 

bekendmaking 10 meest voorgedragen 

kandidaten

Januari: 

bekendmaking 3 genomineerden ‘Wijkse 

Onderneming van het Jaar’ en 3 geno-

mineerden ‘Wijkse Zelfstandige van het 

Jaar’ tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 

de OKW.

Januari/februari: 

Breng je stem uit! 

9 februari 2017: 

Wijk in Bedrijf: winnaars worden bekend 

gemaakt.

Vanaf september is www.wijkinbedrijf.

nl helemaal klaar om kandidaten aan te 

melden en je in te schrijven als exposant.

We hebben er zin in! De eerste editie van 

Wijk in Bedrijf was een groot succes en 

dat vraagt natuurlijk om een vervolg. Voor 

degenen die niet weten wat Wijk in Bedrijf 

inhoudt, hieronder een korte uitleg.

WOP-STAGE
In Wijk bij Duurstede wordt ieder jaar - in 

samenwerking met het Revius, Stichting 

Binding en OndernemersKring Wijk bij 

Duurstede (OKW) - een snuffelstageweek 

onder de naam Werk Oriëntatie Project 

(WOP) georganiseerd voor alle 3e jaars 

TL-leerlingen. De leerlingen maken gedu-

rende een week kennis met een bedrijf 

binnen hun gekozen sector richting (Eco-

nomie, Groen, Techniek, Zorg) om zich zo 

te oriënteren of de gekozen studierich-

ting bij hen past.

BEDRIJFSBEURS
De stageweek wordt afgesloten met een 

Bedrijvenmarkt, waarop de leerlingen 

een presentatie geven over het bedrijf 

waar zij hebben stage gelopen. In 2017 

ONDERNEMERSPRIJS + BEDRIJFSBEURS WEER VAN START!

WIJK IN BEDRIJF VERBINDT INWONERS, 
LEERLINGEN EN ONDERNEMERS
Wijk in Bedrijf is een initiatief dat ondernemerschap en educatie met elkaar verbindt. Tweejaarlijks wordt 

dit initiatief groots aangepakt. Zo ook de editie die op 9 februari 2017 plaatsvindt. Dan zullen studenten de 

resultaten van hun WerkOriëntatieProjecten (WOP) presenteren tijdens de BedrijfsBeurs. Tevens exposeren 

allerlei ondernemers uit de gemeente Wijk bij Duurstede zich op een ludieke manier. Als klapper op de 

vuurpijl zullen voor de 2e keer de winnaars bekend gemaakt worden van de ‘Wijkse Onderneming van het 

Jaar’ en de ‘Wijkse Zelfstandige van het Jaar’.


